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Resumo 

A violência contra a mulher tem o potencial de prejudicar a integridade física e emocional da 

vítima, além de desestabilizar os familiares envolvidos socialmente com elas. Portanto, de 

maneira geral, o Estado deve fornecer segurança pessoal e atuar, principalmente, no combate 

a qualquer tipo de agressão ou ato que gere danos aos cidadãos. Entretanto, mesmo com o 

desenvolvimento e fortalecimento da legislação que ampara vítimas de agressão, aliado à forte 

atuação do setor público, a omissão das vítimas é o principal entrave no combate à violência 

contra a mulher. Esta pesquisa faz a análise qualitativa das características sociais e 

econômicas de casos de violência, confrontando dados nacionais e relacionando-os com casos 

de violência contra a mulher no município de Volta Redonda. Consulta-se dados no Centro 

Especializado de Atendimento à Mulher, responsável pelo acolhimento das mulheres vítimas 

de violência em Volta Redonda, para examinar a omissão das vítimas diante as agressões 

sofridas. Por fim esclarece como as políticas públicas locais de aconselhamento foram 

determinantes para a quebra do silêncio das vítimas. 

 

Palavras-chave: Agressão Doméstica; Direitos da mulher; Educação; Feminicídio; Violência 

contra a mulher. 

 

1 – Introdução 

A atuação e eficiência do setor público no combate à violência contra a mulher é 

crucial para interromper e evitar atos violentos contra as mulheres. De fato, as agressões 

ocorrem de inúmeras formas, e compreende-se que toda ação que cause danos à mulher, seja 

uma agressão física, verbal ou emocional, considera-se violência contra a mulher, e o Estado 

deve atuar no combate a qualquer tipo de agressão supracitada.  

           Em contraponto às pesquisas generalistas, que tem por finalidade analisar as políticas 

públicas a nível nacional, o objetivo desse relatório é examinar as políticas públicas que 

atuam no município de Volta Redonda, examinando o funcionamento do Centro 

Especializado de Atendimento à Mulher, e como o Estado pode melhorar a fim de combater e 

estimular a denúncia. O objetivo especifico desse trabalho traz à baila a identificação do perfil 

das mulheres que buscam o CEAM de Volta Redonda; Perfil do agressor das mulheres 

pesquisadas; Caracterização da violência sofrida; Situação social e econômica das vítimas de 
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violência; Uso de drogas e a omissão das mulheres vítimas de violência. A pesquisa propõe o 

exame das Políticas Públicas em defesa da mulher no Município de Volta Redonda. 

Segundo Moraes & Ribeiro (2012), a partir dos anos 80, as lideranças dos movimentos 

feministas protagonizaram as lutas contra a "violência de gênero", causando grande 

repercussão e ganhando apoio do governo, a nível nacional, a partir da abertura democrática 

que ocorreu na mesma década, que implicou na criação das Delegacias Especiais de 

Atendimento à Mulher (DEAMs) que atuam até os dias de hoje. 

A violência contra a mulher pode prejudicá-la em proporções distintas, seja de ordem 

emocional individual, ou mesmo, familiar e social, fazendo-se necessária a intervenção do 

Estado através de instituições e organizações especializadas, além de agentes públicos, para 

acompanhamento e tratamento das mulheres que sofrem ou já sofreram algum tipo de 

violência. Mesmo com o avanço da legislação que ampara vítimas de agressão, em conjunto 

com a atuação do setor público de segurança, a atuação do Estado é freada devido a omissão 

das vítimas.  

Devido à complexidade do quadro nacional de violência contra a mulher em histórico 

recente, o panorama legislativo tornou-se cada vez mais rígido e incisivo contra estes casos. 

De acordo com Oliveira (2017) et al. a evolução das políticas públicas tomaram força em 

meados do séc. XX e início do séc. XXI. Em 1988, a Carta Magna declarou a igualdade de 

gêneros. Observa-se, como marco da atuação do legislativo a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da 

Penha), e em um panorama contemporâneo observa-se a alteração dessa lei com a Lei nº 

13.641/2018. 

2 – Apresentação do Caso 

 

O objetivo das instituições de atendimento à mulher é: amparar as mulheres que 

sofreram algum tipo de violência, física, sexual, psicológica, moral, patrimonial, 

familiar/doméstica, violência conjugal e violência institucional. Orientando e instruindo as 

vítimas, para que estas não se sintam desamparadas, e vejam nessas instituições a solução 

para acabar com os episódios de violência. 
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O centro especializado de atendimento à mulher (CEAM), situa-se na rua Antônio 

barreiros, nº 232, bairro nossa senhora das graças, onde também funciona a Secretaria 

Municipal de Políticas para Mulheres, idosos e Direitos Humanos (SMIDH). A CEAM é 

responsável por acompanhar, aconselhar, encaminhar e orientar mulheres vítimas de violência 

em Volta Redonda. Sua atuação é essencial pois presta serviço social necessário às mulheres 

que sofreram algum tipo de violência. O centro de atendimento trabalha com uma equipe 

multidisciplinar especializada, com psicólogas, assistentes sociais e assessoria jurídica, que 

aconselham e acompanham as vítimas dos casos de violência doméstica e casos gerais de 

violência contra a mulher. 

O CEAM, atende apenas mulheres interessadas e, para este interesse crescer ou se 

tornar uma exigência, é necessário comprovar a importância da CEAM na prevenção e no 

combate à violência contra a mulher e sua efetividade. Para tanto, segue uma pesquisa 

analisando os aspectos sociais das mulheres atendidas pelo CEAM. Os números apresentados 

referem-se ao total de respondentes em cada questão selecionada e que, portanto, a somatória 

das porcentagens traz relação direta com o número total da amostragem referente aos anos de 

2016 à 2019. 

Entre alguns dos serviços prestados pelo CEAM, pode-se ilustrar o programa “Siga em 

frente”, que ajuda e prepara as mulheres para o mercado de trabalho, a ter seu emprego e 

conseguir sua própria renda mensal.  O programa é voltado para as mulheres que sofreram 

estupros de vulneráveis e envolvimento de violência na própria família. O programa é 

semestral atendendo, em média, 50 mulheres por semestre, divididas em 2 grupos, realizando 

2 encontros cada.  

O CEAM disponibilizou dados para análises das relações dos aspectos sociais ligados 

à violência contra a mulher, sendo importante para verificar se a idade, classe socioeconômica 

e estado civil afetam ou influenciam casos de violência contra a mulher. 

Antes de apresentar a pesquisa, é conveniente conhecer as características demográficas 

da cidade de Volta Redonda. Conforme IBGE (2010), Volta Redonda tem uma população 

total de 257 mil habitantes e cerca de 53% da população total é formado por mulheres. De 
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acordo com o Observatório da Mulher contra a Violência (2014), dados cruzados de 

feminicídio com a denúncia realizadas na Central de Atendimento à Mulher: 52% das 

mulheres mencionaram ter sofrido violência física. É necessário que o sistema público ampare 

e dê segurança e instrução a essas mulheres para denunciarem. 

É fundamental ter cautela ao analisar os dados coletados, pois estes representam 

apenas a parte das vítimas que denunciam seus agressores. É possível a ocorrência em outros 

casos que as vítimas que não denunciam por medo de alguma retaliação do agressor, ou 

mesmo de mulheres que não sabem que são vítimas de violência, por estarem totalmente à 

mercê da realidade que o agressor lhe impõe. Para reverter esse caso, políticas públicas de 

conscientização e de informação, são necessárias para incentivar as mulheres a denunciar e se 

desvencilhar das agressões. 

Porém, a representatividade dos dados coletados é de grande valor de análise 

quantitativa, como afirma o trecho do Conselho Nacional de Justiça: “Em 2016, […] mais de 

um milhão de processos referentes à violência doméstica contra a mulher, o que corresponde, 

em média, a 1 processo para cada 100 mulheres brasileiras.” (CNJ, 2017), este valor 

representa a significância da quantidade de processos, esbarrando, mais uma vez, no que diz 

respeito à efetividade das forças de segurança e do poder Judiciário, que em diversos casos 

não amparam ou não dão a devida atenção à mulher, ocasionando casos de perpetuação da 

agressão mesmo depois da denúncia, e até mesmo, casos de feminicídio.  

No estado do Rio de Janeiro é crescente o número de ações penais contra a violência à 

mulher, veja o gráfico abaixo, disponível no site do Poder Judiciário do Estado do Rio de 

Janeiro, que mostra um crescimento de aproximadamente 20%, em comparação com o mesmo 

período do ano de 2017, e crescimento por volta de 6% em relação ao ano de 2012, início da 

amostra dos dados. 
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Gráfico 1 – Dados Estatísticos – Série histórica de Novos Procedimentos 

Este crescimento no número de procedimentos é, de certa maneira, inesperado, devido 

sua relevância perante a quantidade de procedimentos realizados nos anos anteriores. É um 

fato pertinente de análise, de tal modo sugere o crescente número de denúncias e a possível 

queda no percentual de omissões. E é complementado pela tabela a seguir. 

Tabela 1 – Dados estatísticos – Ações Penais Mais Distribuídas 

 

No contexto desse trabalho, a análise dos dados foi realizada utilizando a seguinte 

organização metodológica: Identificação do perfil das mulheres que buscam o CEAM de 

Volta Redonda. 

Fonte: DGTEC. Dados organizados pela DGJUR. Dados de janeiro à dezembro de 2018. 

Fonte: DGTEC. Dados organizados pela DGJUR 
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A pesquisa foi feita individualmente através de resposta a questionários com as 

funcionárias que prestam serviços profissionais no CEAM como: Assistentes Sociais, 

Coordenadora, e Psicólogas. Os perfis das mulheres em situação de violência que procuram a 

CEAM foram analisados da seguinte forma: Idade (faixa etária), Estado Civil e Números de 

Filhos. 

Tabela 2 – Idade das mulheres segundo a pesquisa 

Faixa etária N° % 

18 –22 4 13 % 

23– 30 9 30 % 

30– 40 12 40 % 

41– 50 3 10 % 

50 ou mais 2 7 % 

TOTAL 30 
 

     Fonte: Tabela elaborada pela autora (2018). 

 

A Tabela 2 indica que a violência contra a mulher transcorre independentemente da 

idade. Entretanto, evidencia-se maior ocorrência de agressões com mulheres entre os 23 a 40 

anos, somando 70% do total das mulheres que são atendidas no CEAM. Ainda que essa faixa 

etária concentre a maior quantidade de mulheres (IBGE), percebe-se que esse resultado expõe 

uma realidade de violência contra as mulheres no período de vida em que as mesmas estariam 

em desenvolvimento de seus potenciais, seja de trabalho, estudos, afetivo e social.  

TABELA 3 – Estado civil das mulheres segundo a pesquisa 

Estado Civil N° % 

Solteira 4 17 % 

Casada 17 54 % 

União Estável 1 3 % 

Divorciada/Separada 7 23 % 

Viúva 1 3 % 

TOTAL 30 
 

                   Fonte: Tabela elaborada pela autora (2018). 

Com a análise do estado civil das mulheres pode-se fazer uma interlocução entre a 

violência e a relação de conjugabilidade e/ou afetividade entre os envolvidos. Ressalta-se as 

que tem uma situação civil de conjugabilidade, ou seja, as casadas ou com união estável 
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somam 57%. Temos um total de 43% (solteiras, divorciadas e viúvas), que não ter relação 

civil com um cônjuge.  

Sobretudo, a temática da violência contra as mulheres está ligada à implicação feita 

com a relação afetiva de conjugabilidade. O medo é um fator real que estará sempre presente 

nas relações de violência. A busca, ou não, por ajuda, com a perspectiva de 

rompimento/enfrentamento da situação de violência está ligada a inúmeros condicionantes 

como: dependência/independência financeira e/ou afetiva e risco de morte. 

Tabela 4 – Número de filhos das mulheres pesquisadas 

Número de Filhos N° % 

1 11 37 % 

2 6 20 % 
3 6 20% 

4 ou mais 2 7 % 

Sem Filhos 5 16 % 

TOTAL 30  
        Fonte: Tabela elaborada pela autora (2018). 

 

Outro ponto que se encaixa no contexto da violência contra a mulher e características 

de medo e dependência, é a quantidade de filhos da vítima. A tabela aponta que 84% das 

mulheres que procuram atendimento e ajuda na CEAM têm filhos. Sabe-se que a presença de 

filhos é outro fator que influi na vida das mulheres em situação de violência, afetando a 

tomada de decisões, principalmente no que tange ao rompimento da situação de violência, e a 

denúncia contra o agressor, pois a maioria delas acreditam que a separação prejudicaria o 

desenvolvimento dos filhos e acarretaria danos emocionais aos mesmos, sendo assim optam 

por não separar.  

Em meio à aplicação do questionário, as Assistentes Sociais que trabalham na CEAM 

relataram que as vítimas se sentem desconfortáveis com o fato de romper com a situação de 

violência, elas temem a rejeição dos filhos. O fato ocorrido condiz com o que Safio (2004) 

denominou de relação de dependência, ou seja, quando há uma relação de dependência 

emocional entre a vítima e o agressor. 
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Tabela 5 – Uso de droga pelo agressor segundo a pesquisa 

Uso de drogas pelo agressor N° % 

Não usam 06     20 % 

Álcool 11 37 % 

Medicamentos 06 20 % 

Drogas Ilícitas 07 23 % 

TOTAL 30 
 

     Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

Sobre o uso de drogas pelos agressores, no momento da violência contra as mulheres, 

segundo pesquisa com as Assistentes sociais que atendem as vítimas, a maioria dos agressores 

fazem uso de algum tipo de drogas. 

Segundo Ariane Rego de Paiva, coordenadora da Casa da Mulher de Volta Redonda, 

90% dos casos de violência física vêm acompanhado de violência psicológica. O centro de 

atendimento foi criado, com o objetivo de atender as violações de direito das mulheres, 

principalmente as situações de violência doméstica. Para Ariane, a violência psicológica é tão 

prejudicial para a mulher quanto a violência física. 

Em Volta Redonda, a referência para o atendimento à mulher é o CEAM, com 

profissionais que estão à disposição para atender, ajudar e orientar as vítimas de violência. 

Com programa de acolhimento à mulher do CEAM, torna-se uma ferramenta eficiente para 

ajudar muitas mulheres e famílias no combate à omissão da violência. Entre os benefícios, o 

programa auxilia familiares a fazerem escolhas seguras e responsáveis, a pensarem nos riscos 

e nas consequências de suas ações, a terem sonhos no futuro e a viverem em sociedade mais 

justa e segura. 

3 – Referencial Teórico 

3.1 –Os Impactos que são gerados na vida das mulheres violentadas 

De acordo com Ribeiro (2016), a mulher é protagonista de sua história e exerce maior 

autonomia, liberdade de expressão, ideias e posicionamentos outrora sufocados. A mulher do 

século XXI assume seu lugar na sociedade, com a conquista de direitos sociais e de gênero, 
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desempenhando sua cidadania em todos os segmentos da sociedade. Deixou-se de acreditar 

numa inferioridade natural da mulher diante da figura masculina nos mais diferentes âmbitos 

da vida social, porém há muitos paradigmas a serem contornados. 

A violência contra a mulher causa grande impacto, além da própria vítima, causa 

impactos na sociedade. Sofre, não só as vítimas de agressão, mas também os familiares e 

quem possui convívio social com as elas, transformando um problema individual em um 

problema coletivo. Fez-se necessário a mobilização do Estado e instituições para combater a 

violência contra a mulher. A Organização dos Estados Americanos (OEA) define a violência 

contra a mulher como “qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou 

sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera 

privada” (OEA, 1994, p. 01). 

Uma das formas de violência mais complexas de identificar é a violência familiar ou 

doméstica. De acordo com a afirmação de Caravantes (2000, p. 229), a violência intrafamiliar 

pode ser compreendida como qualquer ação ou omissão que resulte em dano físico, sexual, 

emocional, social, onde exista vínculo familiar e íntimo entre a vítima e seu agressor. Estes 

episódios resultam em uma parcela significativa dos casos de violência. 

3.2 – Políticas públicas e omissões das vítimas 

A Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) define a violência doméstica e familiar 

contra a mulher como:  

[…] qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I – no 

âmbito da unidade doméstica […] II – no âmbito da família […] III – em 

qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. (Brasil, 2006, 

p. 1 e 2).  

A Lei possibilitou o aparato legal para a identificação e registro desse tipo de 

ocorrência, aumentando o número de denúncias. Em congruência com o setor de segurança, 

as respostas do setor judiciário tornaram-se mais ágeis e especializadas com a implantação de 

comarcas qualificadas no combate de violência contra a mulher. 
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Segundo D'Oliveira & Schraiber (1999), os profissionais de saúde fazem distinção da 

violência doméstica, e outros tipos de violência contra a mulher, compreendendo esse 

problema no que diz respeito à esfera da segurança pública, e não à assistência médica. Aliado 

ao despreparo da maioria dos profissionais de saúde, existem alguns entraves à notificação da 

violência contra a mulher no Brasil. Há carência de regulamentos que sustentem 

procedimentos técnicos para registros de agressões, ausência de mecanismos legais de 

proteção aos profissionais encarregados dessas notificações, equívoco na identificação da 

violência no serviço de saúde e a quebra de sigilo profissional, o que acabam contribuindo 

para a não manifestação e denúncias das agressões. 

A omissão da mulher em denunciar a violência e as dificuldades, por parte dos agentes 

de saúde, na identificação e registo de casos de violência contra a mulher, inibem a ação dos 

agentes de segurança na prevenção de repetição dos casos de violência. Evidenciando a 

importância do Estado na educação e na conscientização social, instruindo e formando 

cidadãos capazes de identificar e encorajar as denúncias de violência contra a mulher, seja 

uma agressão, física ou emocional.  

O Plano Nacional de Políticas para as Mulheres “[…] está organizado em dez 

capítulos. Cada capítulo tem seus objetivos gerais e específicos, metas, linhas de ação e 

ações.” (PNPM, 2013). O PNPM reforça a premissa de um Estado democrático, e que as 

condições da participação social, inclusive das mulheres, seja exercido. Entre as diretrizes, 

encontram-se: autonomia das mulheres em todas as dimensões da vida; busca da igualdade 

efetiva entre mulheres e homens, em todos os âmbitos; respeito à diversidade e combate a 

todas as formas de discriminação e violência. Seu papel também deverá embasar, coordenar e 

acompanhar as públicas e diretrizes, defendendo os direitos da mulher. É de extrema 

importância ações integradas do setor público para interromper o ciclo de violência contra a 

mulher.  
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4 – Plano de Ação 

O CEAM realiza o acolhimento às mulheres, vítimas ou testemunhas de violência 

que chegam ao núcleo. Com acompanhamento profissional adequado, a vítima é orientada e 

aconselhada, e recebe instruções de como agir e falar, mediante a sua situação, bem como o 

acompanhamento integral em todas as etapas do processo. Entretanto, é necessário a 

integração do CEAM com outros núcleos de assistência como Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) e Unidades Básicas de Saúde (UBS).   

Com o apoio desses órgãos, será possível realizar eventos com palestras, campanhas 

e distribuir as cartilhas instrucionais de combate e prevenção à violência em suas 

dependências e em outras dependências públicas como escolas e hospitais. Para obter um 

resultado satisfatório, as apresentações deverão ser realizadas nas escolas e UBS, no mínimo, 

uma vez por ano e em datas importantes, como o Dia internacional da Mulher (08 de março).  

 Tabela 6 – Plano de ação 5W1H 

What – O 
quê 

Who – Quem  When – Quando Where – 
Onde 

Why – Por 
Quê 

How – Como 

Realização de 

eventos, 

Campanhas, 

palestras e 

apresentações. 

Assistentes 

Sociais, 

psicólogos 

Jurídicos 

(CEAM e 

CAPS). 

Previsão de início: 

08/03/2021. 

CEAM, 

escolas e 

CAPS. 

Estimulam, 

conscientizar e 

orientar as 

mulheres contra 

a violência. 

Com o apoio da 

prefeitura os 

funcionários da CEAM 

e CAPS, organizarão 

eventos que terão como 

foco apresentações, 

campanha e palestras a 

fim de conscientizar 

mulheres para prevenir-

se da violência. 

Entrega de 

cartilhas 

instrucionais, 

Matérias em 

jornais locais. 

Funcionários 

(CAPS, 

CEAM e UBS) 

e voluntários 

Datas 

comemorativas 
(Tabela 7 abaixo).  

Previsão de início: 

08/03/2021. 

 

Hospitais, 

UBS, 

Escolas, 

CAPS. 

Por ter maior 

alcance, esse 

método ajuda a 

conscientizar 

mulheres que 

não conhecem 

seus direitos e 

não tem 

orientação a 

quem procurar. 

Em datas 

comemorativas, os 

funcionários da CAPS, 

CEAM e UBS 

distribuirão cartilhas 

instrucionais e de 

conscientização para as 

mulheres, nas escolas, 

hospitais e UBS.  

Fonte: Elaborado pela autora. (2019). 
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A denúncias das vítimas é determinante para o sucesso e aplicação das políticas 

públicas supracitadas. Então, o Estado deve promover ações para estimular, conscientizar e 

assegurar o amparo às vítimas de agressão. Quanto mais o abismo entre agressão e denúncia é 

reduzido o Estado, por meio dos agentes públicos, poderá aplicar as sanções necessárias 

contra os agressores.  

O público-alvo dessas ações são jovens mulheres que serão expostas a palestras, 

apresentações e entrega de cartilhas instrucionais, a fim de alertar e conscientizá-las sobre 

relacionamentos abusivos que podem conter agressões verbais, psicológicas e outros sinais 

que antecedem agressões físicas e sua possível recorrência, instruem as mulheres a identificar 

um agressor, um estuprador, quais os sinais que eles dão e como saber que sua filha está 

sofrendo abusos. As cartilhas serão destinadas as mulheres que, por motivos diversos, não 

podem se deslocar para assistir as apresentações. 

 A proposta desse plano de ação é atuar na prevenção desses casos de violência. Como 

mostrado nesse estudo, o CEAM é responsável pelo acolhimento após as agressões contra a 

mulher. As apresentações, palestras e distribuição de cartilhas propostas conscientizam e 

instruem as mulheres para caso aconteça alguma agressão ou ato de violência contra a mulher, 

ela saiba dos seus direitos, canais de denúncia e locais para suporte psicológico, jurídico e 

social. 

Tabela 7 – Datas Importantes para o calendário da mulher 

Datas Descrição 

08 de março  Dia Internacional da Mulher. 

30 de abril  Dia Nacional da Mulher. 

28 de maio  Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher. 

07 de agosto  Sanção da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). 

23 de setembro  Dia internacional contra a exploração sexual e o tráfico de mulheres. 

10 de outubro  Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. 

25 de novembro  Dia internacional de combate à violência contra a mulher 

Fonte: Elaborado pela autora. (2019). 
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5 – Conclusão 

           Durante a pesquisa foi constatado que a violência contra a mulher pode impactar a 

saúde da mulher de formas distintas. É crucial a eficiência do setor público no combate à 

violência contra a mulher, em todas as fases do movimento. O Estado deve acompanhar as 

vítimas com profissionais especializados, dando orientações e instruções. No município de 

Volta Redonda, o CEAM possui objetivos contundentes, proposta estrutural, seriedade em 

suas execuções e este acompanhamento como princípio, a fim de amparar as vítimas de 

violência e agressões de ordem física, emocional e psicológica. 

Esse estudo mostra que a CEAM possui uma excelente abordagem para casos pós 

agressão. As mulheres são orientadas e encaminhadas para um grupo de apoio, com mulheres 

que também já foram vítimas de agressões. Neste grupo elas compartilham suas histórias e 

dialogam sobre os sinais que devem ficar atentas em casa, na rua, no trânsito e, também, 

como proceder diante a recorrência do fato. Dinâmicas e apresentações de casos 

dramatizados, utilizando uma linguagem e didáticas simples, de tal forma que todos possam 

entender. Facilitando a aproximação do discurso do instrutor com a diversidade social e 

econômica de seu público-alvo. Contudo, neste caso, a prevenção será apenas para a 

recorrência das agressões. 

 O plano de ação promove a integração dos órgãos públicos a fim de estreitar a relação 

do Estado com as vítimas de violência e conscientizar um maior número de mulheres. 

Levando em consideração o perfil da mulher vítima de violência que buscam a orientação da 

CEAM de Volta Redonda, o perfil do agressor das mulheres pesquisadas, uso de drogas e 

outros pontos analisados nessa pesquisa.  

Essas ações visam facilitar a aproximação do discurso do Estado com a diversidade 

social e econômica de seu público-alvo, que faz parte da democratização da educação e saúde, 

direito de todo o cidadão. O Estado instrui e forma cidadãos, dessa maneira, é o agente 

transformador da educação social. É indiscutível sua importância no enfrentamento da 

violência e este deve garantir esforços na educação como forma de prevenção a qualquer tipo 
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de ato violento. A conscientização dos jovens e estímulo às denúncias fazem parte essencial 

desse combate.  

Entretanto, evidenciou-se que a omissão das denúncias é constante pelo fato das 

mulheres não terem apoio dos próprios familiares, ou por não ter uma renda fixa, ou mesmo 

por pressão emocional e psicológica dos próprios agressores. Um problema pontual, mas que 

pode gerar consequências indesejáveis, como a perpetuação das agressões e interações de co-

dependência, que acabam prejudicando intensamente a saúde emocional e psicológicas das 

vítimas, até casos extremos, como o feminicídio. A omissão ainda suprime a ação dos agentes 

públicos de segurança, que não podem agir caso não apresente uma denúncia. As medidas 

descritas no plano de ação visam conscientizar e estimular a denúncia das agressões. 

As Políticas Públicas de combate e conscientização da violência contra a mulher 

devem ser constantemente reformuladas e, corretamente, implementadas. Dessa maneira, será 

possível mudar a realidade social vivida atualmente pela mulher na sociedade brasileira. A 

execução das políticas públicas são responsabilidades de todas as esferas do governo, ou seja, 

há ações em nível municipal, estadual e federal. Cada nível de acordo com a complexidade e 

especificidade de cada evento. O engajamento dos setores competentes, dão forças à 

construção de relações humanas de civilidade e igualdade. Dessa forma o avanço das políticas 

públicas tem sido fundamental na promoção da justiça social e melhoria da qualidade de vida 

das pessoas sob um panorama voltado para o bem social.  

Os aspectos sociais, econômicos, condições específicas e análises realizadas neste 

relatório estimulam a inspeção desses fatores para alcançar novas Políticas Públicas 

especializados no enfrentamento do foco da violência contra a mulher no Município de Volta 

Redonda. O Setor Público deve incentivar as denúncias e fornecer meios para que as vítimas 

sintam-se seguras após os registros das ocorrências, e atuar com políticas de prevenção 

educativa da violência em sua origem. 

A omissão é limitante a medida que suprime a aquisição de dados inclusive para a 

realização de novos estudos e pesquisas. É necessário a aplicação de novos estudos, para 

verificar se a proposta deste trabalho é aplicada de forma eficiente e qual o seu resultado. E 
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também realizar estudos semelhantes em outras cidades e estados a fim de diversificar os 

contextos sociais para examinar quais as políticas públicas locais são implementadas e se os 

resultados dessa aplicação é semelhante, ou mesmo, supera o esperado com a finalidade de 

romper a barreira da omissão, amparar e orientar as mulheres vítimas de violência.  

Mesmo frente às dificuldades há que se ressaltar a constatação de que, no tocante à 

conscientização e à oferta de informações acerca das violências decorrente o CEAM logra 

com êxitos significativos. 
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